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AVUI PARLEM DE...

ECOLOGIA DEL COR
Elvira Recasens
Tot just dimecres 17 vam començar la Quaresma
i el Papa Francesc ens fa notar que en aquests
temps que vivim fràgils i incerts, parlar d’esperança podria semblar una provocació, però nosaltres hem de viure amb esperança perquè en
Jesucrist -ens diu- som testimonis del temps
nou en què Déu fa noves totes les coses.
La Quaresma és el moment adequat per deixar lloc
a la Paraula de Déu i que ell ens inspiri i ens ajudi a
ajudar als que pateixen els efectes de la pandèmia,
per exemple. Moltes mirades silencioses demanen
el nostre suport. Mirades tristes, mirades apagades, mirades preocupants i preocupades.
Quaresma pot ser un bon moment per desconnectar mòbils i connectar amb l’evangeli, un
bon moment per renunciar a paraules buides i
inútils, a rumors, a fer safareig; en una paraula, Quaresma pot ser un temps idoni per dedicar-nos a treballar i cuidar l’ecologia del cor. Per
assolir aquesta ecologia podem mirar de millorar les relacions interpersonals i també mirar de
nodrir-nos de tot allò que ens espongi el cor i
els sentiments. A partir d’aquí , possiblement, la
pregària esdevindrà més fàcil i no serà una pre-

gària estàndard sinó un diàleg amb Déu.
Estaria bé aprendre a ser persones CAPA, persones Creatives, Amoroses, Pacífiques i Harmòniques. Sé que en alguna escola han fet trobades adreçades a pares i mares de família per
treballar aquest tema. També ho podem intentar
nosaltres com a comunitat.
Tot seguit unes benaurances quaresmals de Miguel Ángel Mesa, escriptor que fa més de trenta anys forma part d’una comunitat cristiana de
base i compromès amb l’ONG Proyecto Amanecer que ajuda a l’Àfrica Negra.

BENAURANCES DE QUARESMA
Feliços els qui recorren el camí quaresmal amb un somriure a la cara
i senten com brolla del seu cor un sentiment d’alegria incontenible.
Feliços els qui durant el temps de Quaresma, i en la seva vida diària,
practiquen el dejuni del consumisme,
dels programes escombraries de la televisió,
de les crítiques, de la indiferència.
(Continua al darrera)

Feliços els qui intenten cada dia anar suavitzant el seu cor de pedra,
per donar pas a la sensibilitat, la tendresa,
la compassió i la indignació tenyida de propostes.
Feliços els qui creuen que el perdó, en tots els àmbits,
és un dels eixos centrals en la posada en pràctica de l’Evangeli de Jesús,
per aconseguir un món reconciliat.
Feliços els qui s’aïllen de tant soroll i informació vertiginosa,
i fan un espai al desert del seu cor
perquè el silenci es transformi en soledat sonora.
Feliços els qui tanquen la porta als malastrucs, a la tristesa i al desencís,
i obren totes les finestres de casa al sol de la il·lusió,
de l’encant, de la bellesa, de la solidaritat.
Feliços els qui fan servir les seves mans, la seva ment, els seus peus
en el servei joiós dels altres,
els que més enllà de totes les crisis,
mantenen, ofereixen i practiquen l’esperança de la resurrecció
a tots els desvalguts, marginats i oprimits del món.
Llavors sí que haurà brollat la flor de la Pasqua
al final d’un joiós sender quaresmal.

CULTES

INFORMACIÓ A LA COMUNITAT

DIUMENGE II DE QUARESMA. Missa de vigília, dissabte a les 8 del vespre. Diumenge, missa
a 2/4 de 10 del matí, 11 en castellà, 12 del migdia i 8 del vespre.

MISSA FAMILIAR. Dissabte 6 de març, a 2/4 de
7 de la tarda, missa amb pares i infants de 2on.
curs de catequesi de l´escola Sagrada Família.

HORARI DE LA MISSA ELS DIES FEINERS.
Cada dia a les 8 del vespre.
PREGÀRIA AMB CANTS DE TAIZÉ. Cada dimecres a 2/4 de 9 del vespre, al presbiteri.
PREGÀRIA FAMILIAR 0-7. Cada mes, pregària
familiar amb els més menuts. Atesa la situació
de pandèmia, s’ha iniciat aquest curs 20202021 fent una tramesa mensual d’un guió de
pregària per fer-la a casa en família. Els interessats podeu sol·licitar aquest enviament a
pregaria07@purissimasabadell.org
Mc. 9, 2-10

Aquest és el meu ﬁll,
el meu estimat; escolteu-lo.

VIA CRUCIS. Tots els divendres de Quaresma
a 2/4 de 8 del vespre. Respectant les normes
sanitàries.
MANS UNIDES. En la col·lecta de Mans Unides es recolliren 1749,44€. Moltes gràcies per la
vostra generositat..
DONATIUS AMB DATÀFON. Us recordem que
la parròquia disposa ja de datàfon per tal que,
els que ho desitgeu, pugueu fer les vostres donacions amb tarja. El trobareu entrant per Via
Massagué, a mà esquerra.
ESCRITS DE REFLEXIÓ. Recordeu que durant
tota la Quaresma, la parròquia posa al vostre
abast uns escrits de reflexió preparats per Justícia i Pau. Els trobareu en un faristol a l’entrada
de l’església.
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